
Opracowane przemówienia  

Papieża Jana Pawła II do młodzieży nad Lednicą 

  

www.lednica2000.pl 

 

Przemówienie z roku 1997:  

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!(przyjaźń) 

Wszystkich Was obejmuję sercem i pozdrawiam (ojcostwo).  

Stoicie na Polach Lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski (tradycja). 

Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, 

aby nieść ją dalej w Trzecie Tysiąclecie! (twórcze podejście do tradycji i 

uczestnictwo w niej)  

W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby 

(przejście jako wielki symbol życia w Chrystusie, Chrystus jako brama, 

Chrystus jako Ryba), pamiętając o słowach Chrystusa: "Ja jestem bramą, 

jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony" (pamięć).  

Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus (wyzbyć 

się lęku). Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości (zawierzenie słowu i 

miłości). W Nim jest nasze zbawienie (zbawienie przez Chrystusa). 

 

Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości (być 

świadkiem).  

Bądźcie wytrwali (wytrwałość).  

Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb (głębia). 

Chrystus jest Bramą (symbol bramy), ale jest też Drogą (symbol drogi). 

Drogą, Prawdą (prawda) i Życiem (życie). Idźcie wiernie drogą Chrystusa w 

nowe czasy (wierność i nowoczesność). Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na 

wieki (Chrystus w trzech czasach: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym).  

 

Z serca Wam błogosławię (błogosławieństwo, ojcostwo). W imię Ojca, i 

Syna i Ducha Świętego (wyznanie wiary). Amen. 
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Propozycje tematów spotkań: 

1/ Chrystus początkiem (symbol) – (Bóg) 

    Chrystus – źródłem chrześcijaństwa 

    Lednica – chrzest Polski początkiem chrześcijaństwa w Polsce 

    Chrzest – początkiem mojego chrześcijaństwa, mojej drogi za Chrystusem 

 

2/ Chrystus Bramą (symbol) – (Bóg) 

    Chrystus Bramą  do zbawienia  

    Lednica  Bramą do wspólnoty 

    Chrystus Brama do sensu i pełni życia 

 

3/ Świadectwo wiary – (żyć wiarą) 

    Poznać i przybliżyć się do Boga 

    Żyć znacząco i czytelnie (tak, aby ludzie pytali mnie  o Boga) 

    Świadectwo osobiste i jako wspólnoty 

 

4/ Świadectwo nadziei (żyć nadzieją) 

    osobiście zaufać Bożemu planowi,  

    - zdecydować się, zgodzić się na realizowanie woli Bożej 

    - idę i działam dalej, pomimo niesprzyjających warunków 

    - nie osłabiam siebie i innych i nie powoduję eskalacji zła, cierpienia, niegodziwości 

    odpowiedzialność wspólnotowa za ducha nadziei we wspólnocie 

    kultura nadziei  

     - nie porażać zwątpieniem! 

 

5/ świadectwo miłości (żyć miłością) 

    osobiste świadectwo miłości 

    - nie żyć już więcej „dla siebie”, ale „żyć i być dla drugich” 

    wspólnotowe świadectwo miłości 

    - wyższość dobra wspólnego nad osobistym 

    kultura miłości 

 

6/ Chrystus Drogą (symbol drogi) – (Bóg) 

    moje życie w Chrystusie jest drogą do samego siebie, do drugiego, do Boga 

    moje życie wspólnotowe, narodowe (Lednica), kościelne też jest drogą 

    dzieje świata są drogą i realizacją planów Bożych i odwiecznych przeznaczeń 

 

7/ Chrystus a czas – (Bóg Stworzycielem) 

    Chrystus stworzyciel czasu (chronos)     

    Chrystus dawcą czasu (kairos) 

    Chrystus nadaje sens czasowi 
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8/ Chrystus Prawdą  - (Bóg jest prawdą) 

    prawda poznawcza - respekt dla stworzenia, rzeczywistości, poznanie zgodne z 

rzeczywistością  

    prawda moralna, kształtowanie sumienia, zgodność myśli, słowa i czynu  

    prawda ontologiczna, metafizyczna - tworzymy nasz świat w zgodzie z sumieniem  

    Chrystus prawdą o mnie (dziecko Boże), o drugim (jest bratem), o Bogu (jest Ojcem, 

Synem Duchem) 

 

9/ Chrystus życiem - (Bóg jest życiem) 

    Chrystus moim życiem 

    Chrystus moim życiem z drugim 

    Chrystus moim życiem z Bogiem 

 

10/ Chrystus wczoraj, dziś i jutro – (Bóg jest ponad czasem, jest wiecznością) 

      Chrystus historyczny, historia Kościoła, Tradycja  

      Chrystus dzisiaj, mistyka, duchowość, realność kontaktu i więzi z Chrystusem 

      Chrystus jutro, jak kształtować przyszłość 


